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ACTA

da

Reuniao de negociacao com o

Sindicato dos Funcionarios Judiciais

Acta n.e 16

No dia 11 de Outubro de 2010, pelas 17h00, compareceram no Salao Nobre do Ministerio

da Justica os Senhores Presidente, Secretario-Geral e Vice-Presidentes das Zonas Centro,

Sul e Norte do Sindicato dos Funcionarios Judiciais (SFJ) e, em representacao do Ministerio

da Justica, os Senhores Secretario de Estado da Justica e da Modemizacao Judiciaria

(SEJMJ) e Chefe do Gabinete do Senhor Ministro da Justica (MJ) e as Senhoras Adjuntas

dos Gabinetes MJ e SEJMJ e, em representacao do Ministerio das Finances e da

Administracao Publica, o Senhor Secretario de Estado da Administracao Publica {SEAP) e

respectiva Adjunta, a fim de se proceder a reuniao:

a) De negociacao, nos termos da Lei n.? 23/98, de 26 de Maio, do projecto de

Decreto-Lei que extingue o subsistema de saude dos servicos sociais do Ministerio

da Justica, integrando os seus beneficiarios na ADSE;

b) De apresentacao e discussao das normas do projecto de Proposta de Lei do

Orcamento do Estado para 2011 em materia remuneratoria.

Senhor SEJMJ iniciou a reuniao pelas 18hl0. Esclareceu que o projecto de proposta de

Lei do Orcamento do Estado esta em ultimacao pelo Conselho de Ministros, sendo

posteriormente submetido ao Parlamento, salientando a importancia de ouvir o Sindicato

dos Funcionarios de Justica relativamente ao quadro apresentado na proposta. De

seguida, o Senhor SEAP apresentou as diversas medidas previstas na proposta, com

particular destaque para a reducao das remunerates e a proibicao de valorizacoes

remuneratorias, sacrificio que o Ministerio das Financas considera imprescindivel para

fazer face a reducao da despesa em cerca de 4.500 milhoes de euros entre 31 de

Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2011, sendo que a reducao de 5% da massa

salarial (que afectara 350.000 funcionarios publicos e 100.000 do trabalhadores do sector

publico empresarial), o aumento de 1% do desconto para a Caixa Geral das Aposentacoes,

entre outras medidas, se traduzirao numa reducao da despesa em cerca de 1.000 milhoes

de euros, do que resulta ainda urn hiato de 3.500 milhoes de euros. Porem, o Ministerio

das Financas gostaria de perceber se destas medidas decorrera algum prejuizo especifico

para os funcionarios judiciais, sendo certo que a negociacao para os proximos anos tera

este novo valor salarial por base.

Senhor SEJMJ deu a palavra ao SFJ, que transmitiu a preocupacao e indignacao dos

associados relativamente ao conjunto de medidas apresentado, alem da grande

insatisfacao sustentada em toda a conjuntura na area da Justica. Salientou que a

capacidade de tolerancia e de contencao demonstrada pelos funcionarios de justica desde

2005 tornam insustentavel a presente situacao. Recordou que desde 2002 nao tern havido

verdadeiras admissoes, tendo saido desde entao mais de 1600 funcionarios, havendo

tribunals em que dois ou tres funcionarios acompanham 900 a 1000 processos, bem como

seccoes com mais de 8000 processos, num quadro de funcionarios cada vez mais reduzido

e que nada recebe como contrapartida pelas horas extraordinarias, chegando a ter de se

articular com os proprios magistrados para terem o servico minimamente organizado. Da

ultima reuniao do Conselho Consultivo da Justica os funcionarios de justica apelaram ao
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descongelamento das admissoes, sendo agora surpreendidos com estes congelamentos e

reduces remuneratorias. SFJ recordou ainda que desde 1999 o Governo tem assumido

por diversas ocasioes o compromisso de desbloquear a situacao e que os funcionarios

judiciais tem resistido a esta situacao bem como a extincao dos Servicos Socials do

• Ministerio da Justica e a reducao dos direitos de aposentacao. Compreendem que o

esforco seja nacional e abrangente, mas ha urn conjunto de situacoes que o tornam

\ incomportavel sobretudo atendendo a pretensao de agora se congelar admissoes de

funcionarios judiciais que ha muitos anos sao prometidas e nao se verificam, o que

tambem e insustentavel do ponto de vista sindical e politico.

O SFJ destacou ainda que a reducao do vencimento - que considerou definitive e nao

temporaria - suscita varias questoes, que para os funcionarios judiciais sao incontornaveis:

• A questao do funcionamento do sistema em 2011 num quadro de proibicao de

admissao de funcionarios;

• A questao das necessidades de formacao;

£> • A questao da informatizacao e da necessidade de se assegurar a continuacao do
^"r projecto de renovacao do parque informatico dos tribunais. A este propdsito o Senhor

SEJMJ esclareceu que apenas se esta a apresentar uma fraccao da proposta de lei do

Orcamento do Estado para 2011, estando previstas outras medidas que vao assegurar

o desenvolvimento do CUIUS Plus, prevendo-se ainda mecanismos de salvaguarda

para assegurar o funcionamento dos servicos.

Senhor SEJMJ esclareceu que o Orcamento do Estado tera outras componentes, de que

destacou a criacao de urn Fundo para a Modernizacao da Justica, que incluira o apoto a

realizacao de accoes de formacao e a actualiza^ao e modernizacao do parque judiciario e

demais equipamentos do sistema de Justica. Destacou ainda estarem em curso ou

previstas outras medidas que contribuirao para o piano de equilfbrio das finances da

Justica, de que destacou a revisao do Reguiamento Emolumentar dos Registos e

Notariado, cuja fundamentacao se encontra publicada na pagina etectronica do Instituto

dos Registos e do Notariado, bem como o processo de fusao de servicos, como e o caso da

fusao da Direccao-Geral da Reinsercao Social com a Direccao-Geral dos Servicos Prisionais.

m O SFJ salientou a questao da falta de funcionarios judiciais. recrutamento tem de ser

feito com pianeamento, atempadamente e com rigor para permitir que os funcionarios

sejam incorporados nos tribunais e tenham uma formacao o mais robusta possivel, sendo

fundamental para a credibilizacao da Justice criar mecanismos de respeitabilidade e, ainda,

nao congelar lugares para quadros de chefia. Tem de se assegurar uma preparacao minima

aos funcionarios judiciais, apoiar a area da formacao e possibilitar promocoes e

progressoes, sob pena de desmoronamento dos tribunais.

Senhor SEAP agradeceu a apresentacao das preocupacoes e disponibilizou-se para

manter aberto este canal de comunicacao.

Senhor SEJMJ agradeceu a reuniao e informou que transmitira ao Senhor Ministro da

Justica a total e frontal rejei^ao pelo SFJ das propostas apresentadas no Orcamento do

Estado para 2011.

No final, solicitou o envio de propostas para apreciacao relativamente ao projecto de

decreto-lei que extingue o subsistema de saude dos Servicos Sociais do Ministerio da

Justica.

-f



Feito, rubricado e assinado em triplicado, destinando-se um exemplar a cada urn dos

signatarios.

Emllde0utubrode2010,

Pelo Sindicato

dos Funcionarios Judiciais,

Presidente,

Pelo Ministerio da Justica,

Secretario de Estado da

Justica e da Modernizacao

Judiciaria,

Fernando Jorge Jose Magalhaes

Pelo Ministerio das Finances e da

Administracao Publica,

Secretario de Estado da

Administracao Publica,

Goncalo Castilho dos Santos


